Leerkracht gezocht!

Leerkracht midden- of bovenbouw

0,4 fte

per 1-8-2019

De Bosbouwers staat voor enthousiaste leerkrachten die zich betrokken voelen bij alle leerlingen en die
samen met de kinderen op zoek gaan naar hun talenten. De leerkrachten helpen de kinderen om hun
talenten verder te ontplooien. Er is aandacht voor zowel de cognitieve alsmede de sociaal emotionele
ontwikkeling. De Bosbouwers kenmerkt zich door het open karakter. Een Bosbouwer wordt gezien!"
Ons onderwijs kenmerkt zich door te werken met heldere leerdoelen (ik kan, ik begrijp en ik weet) en
succescriteria (ik let op of het is goed als...). Met plezier van en aan elkaar leren is onze visie.
Samen spelen en leren in een sfeer waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt, zich gewaardeerd
weet en meetelt. In dit klimaat hebben de kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen en
aan én van elkaar te leren. Dit zorgt ervoor dat ieder kind voldoende vertrouwen heeft in het eigen
kunnen om nu en in de toekomst, zelf goede keuzes te kunnen maken. Op onze school is ‘leren van en
aan elkaar’ leuk. We creëren een goede sfeer, zijn vriendelijk tegen elkaar, zijn opgewekt en we gaan
op een positieve wijze met elkaar om. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij
de school en dat zij weten dat er een goede sfeer heerst.
Wij vragen:
 Je bent bevoegd leerkracht basisonderwijs
 Je kunt je vinden in de identiteit van de school
Wij bieden:
 Een ambitieuze werkomgeving
 Volop mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen
 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO
 Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vaste benoeming na één jaar

Wij zoeken jou!
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan maken we graag kennis met je. Stuur een mail met je CV
en een korte motivatie naar personeel@meerprimair.nl onder vermelding van vacature De
Bosbouwers. Bel gerust voor meer informatie naar 023-554 23 51.

